
 

З А К О Н  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КУЛТУРИ 

Члан 1. 

У Закону о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - 
исправка и 6/20) у члану 11. став 2. мења се и гласи: 

„Kонкурси из става 1. овог члана расписују се за наредну буџетску 
годину у року од 60 дана од дана усвајања буџета за наредну годину.” 

Члан 2. 

Члан 16. мења се и гласи: 

„Састав Савета 

Члан 16. 

Савет има једанаест чланова из различитих области културне 
делатности које бира и разрешава Народна скупштина на предлог министра 
надлежног за културу (у даљем тексту: министар). 

Народна скупштина са листе предлога бира: 

- једног члана са листе предлога кандидата за чланове Савета (у 
даљем тексту: листа предлога кандидата) коју предлаже Републички завод за 
заштиту споменика културе; 

- једног члана са листе предлога кандидата коју предлаже Државни 
архив Србије;  

- једног члана са листе предлога кандидата коју предлаже Народни 
музеј Србије; 

- једног члана са листе предлога кандидата коју предлаже Народна 
библиотека Србије;  

- једног члана са листе предлога кандидата коју предлаже Народно 
позориште у Београду;  

- једног члана са листе предлога кандидата коју предлаже 
Југословенска кинотека; 

- два члана са листе предлога кандидата које предлаже Српска 
академија наука и уметности из реда својих чланова и то једног члана из 
Одељења уметности и другог члана из Одељења језика и књижевности;  

- једног члана са листе предлога кандидата коју предлаже Матица 
српска; 

- два члана која предлажу национални савети националних мањина.” 

Члан 3. 

После члана 16. додају се чл. 16а и 16б, који гласе: 

„Начин избора Савета 

Члан 16а 

Министар најкасније у року од 30 дана од дана избора за члана Владе 
упућује позив овлашћеним предлагачима из члана 16. став 2. овог закона да 
доставе листе предлога кандидата и одређује рок за достављање.  
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Овлашћени предлагачи из члана 16. став 2. овог закона, осим 
националних савета националних мањина, достављају министру листу 
предлога кандидата која садржи по три предложена кандидата за сваког члана 
Савета, заједно са образложеном оценом вредности доприноса у одговарајућој 
области културе за сваког кандидата појединачно. 

Национални савети националних мањина, преко Координације 
националних савета националних мањина, достављају министру два заједничка 
кандидата за члана Савета заједно са образложеном оценом вредности 
доприноса у одговарајућој области културе за сваког кандидата појединачно. 

Овлашћени предлагачи из члана 16. став 2. овог закона су дужни да 
приликом предлагања листе предлога кандидата обезбеде заступљеност оба 
пола.  

Министар врши избор по једног кандидата са листе предлога кандидата 
и са два предложена кандидата националних савета националних мањина 
утврђује предлог чланова Савета који доставља Народној скупштини. 

Предлог из става 5. овог члана треба да обезбеди заступљеност од 
најмање 30% представника мање заступљеног пола. 

Мандат Савета 

Члан 16б 

Савет има председника који се бира из редова чланова Савета, у складу 
са пословником о раду. 

Мандат Савета траје четири године. 

Народна скупштина може разрешити члана Савета и пре истека 
мандата, и то: на лични захтев, ако не испуњава своју дужност као члан Савета, 
или својим поступцима повреди његов углед и на образложени захтев 
овлашћеног предлагача из члана 16. став 2. овог закона и министра. 

Ако Народна скупштина разреши члана Савета пре истека мандата, 
министар, у складу са чланом 16а овог закона, у року од 30 дана доставља 
предлог новог кандидата за члана Савета. 

Ако Народна скупштина не изабере кандидата са листе предлога за 
члана Савета, министар, у року од 30 дана, доставља предлог новог кандидата 
за члана Савета.” 

Члан 4. 

У члану 17. став 1. тачка 6) брише се. 

Члан 5. 

У члану 19. став 1. мења се и гласи: 

„Стратегију развоја културе Републике Србије доноси Влада на предлог 
министра.” 

Члан 6. 

У члану 25а став 1. мења се и гласи: 

„Централне установе заштите културних добара јесу: Републички завод 
за заштиту споменика културе, Државни Архив Србије, Народни музеј Србије, 
Народна библиотека Србије и Југословенска кинотека.” 
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Члан 7. 

Назив члана и члан 31. мењају се и гласе: 

„Упис у Регистар установа културе 

Члан 31. 

Установа стиче својство правног лица уписом у Регистар установа 
културе.” 

Члан 8. 

После члана 31. додају се чл. 31а и 31б, који гласе: 

„Регистар установа културе 

Члан 31а 

Регистар установа културе, као поверени посао, води Агенција за 
привредне регистре (у даљем тексту: АПР). 

Регистар установа културе је електронска, централна, јавна база 
података и докумената у коју се уписују установе културе у јавној и приватној 
својини, у складу са законом.  

На услове и поступак именовања регистратора, на његова овлашћења и 
обавезе, као и на начин одређивања и висину накнада за вођење Регистра 
установа културе, примењују се прописи којима се уређује рад АПР-а, а на 
поступак уписа у Регистар установа културе, примењују се одредбе закона 
којим се уређује поступак регистрације у АПР-у.  

Агенција за привредне регистре податке прописане за регистрацију 
прикупља, обрађује и користи у складу са законом, у циљу обављања послова у 
јавном интересу. 

У поступку по жалби на решење регистратора о упису у Регистар 
установа културе, решава министар. 

Ближу садржину Регистра установа културе, у оквиру података 
прописаних овим законом, као и документацију потребну за регистрацију, 
прописује министар.  

Члан 31б 

У Регистар установа културе уписују се подаци и документа, промена и 
брисање података и докумената, у складу са овим законом, прописима донетим 
за спровођење овог закона и законом којим се уређује поступак регистрације у 
АПР-у.  

У Регистар установа културе уписују се:  

1) назив и седиште установе културе;  

2) врста власништва установе културе;  

3) област културне делатности;  

4) подаци о оснивачу;  

5) подаци о заступнику, председнику управног одбора и члановима 
управног одбора;  

6) регистарски број и пиб установе културе; 

7) контакт подаци и бројеви рачуна у банци;  
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8) подаци о оснивачком акту, статуту, изменама и допунама статута, 
односно пречишћеном тексту статута;  

9) подаци о статусној промени, ликвидацији, стечају и брисању из 
регистра;  

10) број и датум доношења решења о упису у Регистар установа 
културе. 

Подаци о домаћем физичком лицу који се региструју су: лично име и 
јединствени матични број грађана.  

Подаци о странцу који се региструју су: лично име, број пасоша и држава 
издавања, односно лични број за странца, односно број личне карте странца и 
земља издавања, у складу са прописима којима се уређују услови за улазак, 
кретање и боравак странаца на територији Републике Србије.  

Подаци о домаћем правном лицу који се региструју су: пословно име, 
адреса седишта и матични број. 

Подаци о страном правном лицу који се региструју су: пословно име, 
адреса седишта, број под којим се то правно лице води у матичном регистру и 
држава у којој је то лице регистровано, који се доказују изводом из надлежног 
регистра са преводом на српски језик, овлашћеног судског тумача.  

Лични подаци регистрованих лица могу се користити само у складу са 
законом који уређује заштиту података о личности. 

Регистар установа културе садржи и следеће податке, ако ти подаци 
постоје, и то:  

1) назив на језику и писму националне мањине;  

2) назив у преводу на страни језик;  

3) назив, адресу и врсту огранка;  

4) забележбе података од значаја за правни промет. 

Подаци уписани у Регистар установа културе, оснивачки акт, статут и 
пречишћени текст статута, објављују се на интернет страници АПР-а, у складу 
са законом о поступку регистрације у АПР-у. 

На статусне промене и престанак постојања установе културе у 
приватној својини која нису прописана овим законом, сходно се примењују 
прописи којим се уређује правни положај привредних друштава. 

Потписи оснивача на оснивачком акту установе културе у приватној 
својини, оверавају се у складу са законом. 

Члан 9. 

У члану 35. став 2. после речи: „установе” додају се речи: „уз претходну 
сагласност оснивача”. 

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

„Када је оснивач Република Србија, јавни конкурс из става 1. овог члана 
расписује и спроводи управни одбор установе уз претходну сагласност 
министра надлежног за културу.”. 

Досадашњи ст. 3 - 15, постају ст. 4 - 16. 
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Члан 10. 

У члану 41. став 2. мења се и гласи:  

„Управни одбор установе има пет чланова, изузев установа из члана 42. 
став 3. овог закона, код којих се број чланова Управног одбора повећава за по 
једног представника националних савета националних мањина, за које је та 
установа од посебног значаја.” 

Члан 11. 

У члану 45. став 3. реч: „најмање”, брише се. 

Члан 12. 

У члану 68. став 2. брише се. 

Члан 13. 

У члану 70. став 1. мења се и гласи: 

„Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање и доприноси за 
здравствено осигурање за самосталне уметнике из члана 58. став 2. овог 
закона обезбеђују се у буџету јединица локалне самоуправе.” 

У ставу 2. речи: „орган аутономне покрајине, односно” бришу се. 

Члан 14. 

У члану 71. став 1. мења се и гласи: 

„Уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за 
здравствено осигурање, за које се средства обезбеђују у буџету јединице 
локалне самоуправе, за лица из члана 58. став 2. овог закона, врши се преко 
репрезентативног удружења у култури код кога је то лице уведено у Регистар 
лица.”  

Члан 15. 

Регистар установа прописан овим законом почеће са радом у року од 18 
месеци од дана ступања на снагу овог закона. 

До почетка рада регистра, АПР ће преузети од привредних судова који 
су били надлежни за послове регистрације установа, предмете, архиву и 
регистратурски материјал настао у раду на вођењу регистара. 

До почетка рада регистра у АПР-у, установе ће се регистровати у 
надлежним привредним судовима. 

Постојеће установе дужне су да ускладе своју организацију, рад и опште 
акте са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу 
овог закона. 

Установе из става 4. овог члана, дужне су да АПР-у поднесу 
регистрациону пријаву за упис усклађивања у Регистар установа културе у року 
од три месеца од дана почетка рада регистра и уз пријаву поднесу прописану 
документацију. 

Установе културе из става 4. овог члана, које АПР-у подносе пријаву из 
става 5. овог члана по протеку рока од три месеца од дана почетка рада 
Регистра, платиће накнаду прописану чланом 2. став 1. Одлуке о накнадама за 
послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре 
(„Службени гласник РС”, бр. 119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16, 60/16, 75/18, 
73/19, 15/20, 91/20 и 11/21). 
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Члан 16. 

Министар ће донети подзаконски акт из члана 8. овог закона у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 17. 

Министар ће упутити позив овлашћеним предлагачима да доставе листе 
предлога кандидата за чланове Савета из члана 3. овог закона у року од 60 
дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 18. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 


